
 

1 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 1. 

 

 

 

POSEBNI UVJETI 

 

NACRT UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 
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Posebni uvjeti 

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz  strukturnih 

fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007. - 2013.  

<Identifikacijski broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava> 

(Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, u daljenjem tekstu: Ugovor) 

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta  

(Posredničko tijelo razine 1, u daljnjem tekstu: PT1)  

Ulica grada Vukovara 78 

10000 Zagreb, Hrvatska 

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 

(Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2) 

Ulica grada Vukovara 284, objekt C 

10000 Zagreb, Hrvatska 

 

zajednički: PT, 

            

s jedne strane, i 

 

<Puni službeni naziv i adresa Korisnika> 

[<pravni status (organizacija)>]  

[<OIB organizacije-osobni identifikacijski broj >] 

 (u daljnjem tekstu: Korisnik)  

 

s druge strane,  

 

(u daljenjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi: 

 

Posebni uvjeti 

 

Članak 1. Svrha 

 

1.1. Svrha ovog Ugovora je dodjela bespovratnih sredstava od strane PT1 za provedbe 

projekta pod nazivom: <naziv Projekta> (u daljnjem tekstu: Projekt) opisanog u Prilogu 

I: Prijavni obrazac A. dio i Prilogu II: Prijavni obrazac B. dio. 

1.2. Bespovratna sredstva dodjeljuju se Korisniku pod odredbama i uvjetima koji su utvrđeni 

u ovom Ugovoru, koji se sastoji od ovih Posebnih uvjeta (u daljnjem tekstu: Posebni 

uvjeti), Priloga iz članka 8. Uputa za prijavitelje, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje 

da ih je primio na znanje i prihvatio. 

1.3. Korisnik prihvaća bespovratna sredstva i preuzima provođenje Projekta na vlastitu 

odgovornost. 

1.4. Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta  

navedenima u članku 9. Ovog Ugovora, točki 9.1,  uzimajući u obzir izmjene Projekta 

učinjene ovim Ugovorom. 
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Članak 2. Provedba i financijsko razdoblje Projekta 

 

2.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom potpisa posljednje Strane te ostaje na snazi do 3 

godine nakon završetka razdoblja provedbe, kako je definirano u točki 2.2. ovog 

Članka.
1
 

2.2. Razdoblje provedbe
2
 Projekta sukladno Članku 11.1. Priloga III: Opći uvjeti je <…> 

mjeseci. 

2.3 Razdoblje financiranja
3
 Projekta započinje stupanjem Ugovora na snagu i završava 

najkasnije po isteku 18 mjeseci od datuma završetka provedbenog razdoblja Projekta 

kao što je definirano u točki 2.2. ovog Članka. Završni zahtjev za nadoknadom 

sredstava i Završno izvješće podnose se na kraju razdoblja sukladno Članku 15.13. 

Priloga III: Opći uvjeti. 

2.4  Razdoblje prihvatljivosti izdataka
4
 Projekta je od <01. siječnja 2014. godine> do <15. 

listopada 2016>. 

 

Članak 3. Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i plaćanja 

 

3.1. Ukupni iznos Projekta procjenjuje se na <….KUNA>. 

3.2 Ukupni prihvatljivi izdaci se procjenjuju na <… KUNA>, kao što je utvrđeno u Prilogu 

I: Prijavni obrazac A. dio. 

3.3. PT1 dodjeljuje bespovratna sredstva u iznosu od <…KUNA> što je najviši mogući 

iznos sufinanciranja ukupno procijenjenih prihvatljivih izdataka Projekta navedenog u 

točki 3.2. Bespovratna sredstva dodjeljuju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj  

i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Iznosi koji će se isplatiti i završni iznos doprinosa PT1 iz bespovratnih sredstava 

utvrđuju se u skladu s člankom 14. i 17. Priloga III: Opći uvjeti. 

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava vrši se isključivo metodom 

nadoknade, u skladu s člankom 15.2.1. Priloga III: Opći uvjeti. 

Korisnik se obvezuje osigurati plaćanja iz vlastitih izvora kako bi pokrio prihvatljive 

izdatke koji nisu pokriveni bespovratnim sredstvima ili bilo kojim njihovim dijelom.  

Korisnik preuzima odgovornost osiguravanja raspoloživosti sredstava ukupne projektne 

vrijednosti za plaćanje neprihvatljivih izdataka. 

3.4. Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma. Ukupni iznos predujma ne može  

premašiti 30 (trideset)% od odobrenih bespovratnih sredstava iz točke 3.3., odnosno 

<… KUNA>. 

3.5. Bjanko zadužnica, sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice 

(NN 115/12), koju je Korisnik dostavio MINPO, služi kao instrument naplate 

dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama u slučaju 

nenamjenskog korištenja sredstava, u slučaju naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od 

onog koje je bilo osnova za dodjelu potpore, u slučaju nepridržavanja obveza iz 

Ugovora, odnosno u slučaju neizvršenja povrata sredstava na način utvrđen ugovornim 

odredbama. Vrijednost zadužnice je <… KUNA> kn. 

                                                           
1 Razdoblje Ugovora na snazi uključuje također i razdoblje obveze  izvještavanja nakon provedbe. 
2 Razdoblje provedbe Projekta započinje s datumom kad počinju projektne aktivnosti povezane s provedbom elemenata projekta i završavaju 

s datumom kad sve projektne aktivnosti povezane s provedbom elemenata projekta završe.   
3 Razdoblje financiranja započinje s datumom zadnjeg potpisa Ugovora i završava s datumom posljednje financijske transakcije između 
strana Ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava. Obveza osiguravanja izvješća o napretku započinje s razdobljem financiranja projekta.   
4 Razdoblje prihvatljivosti izdataka započinje s najranijim mogućim datumom i završava sa zadnjim datumom na koji izdatak može nastati, a 

da se pritom smatra prihvatljivim za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, a stoga i za dodjelu doprinosa 
nacionalnog sufinanciranja te za uključivanje u Izjavu o izdacima koju podnosi TO, pod uvjetom da je sukladan s odredbama ZNP o 

Prihvatljivosti izdataka, relevantnim Operativnim programom i relevantnim Pozivom na dostavu prijedloga. Razdoblje prihvatljivosti 

izdataka u svakom slučaju mora biti unutar sljedećeg vremenskog okvira: 1 siječnja 2007. i 15. listopada 2016. 
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3.6. Ako Korisnik ne djeluje u potpunosti u skladu s odlukom PT1 o povratu i/ili je 

bankovni račun Korisnika blokiran zbog ovrhe, ako do toga dođe, Korisnik je suglasan s 

prekidom daljnjih isplata prema njemu od strane PT1, koje su definirane u točki 3.3. 

ovoga Članka, ili s odbitkom iznosa iz daljnjih plaćanja od strane PT1. 

 

 

 

Članak 4. Neprihvatljivi izdaci 

 

4.1. Kako je navedeno u odjeljku 4.3. Uputa za prijavitelje, sljedeći izdaci nisu prihvatljivi 

za Projekt: 

 kupnja nekretnina (zgrada/prostorija, uključujući zemljište na kojem su sagrađeni); 

 kupnja zemljišta; 

 amortizacija dugotrajne imovine nabavljene na temelju ovog Poziva; 

 ulaganja u kapital ili ulaganja u konsolidacijski zajam, jamstvene fondove; 

 izdaci povezani s aktivnostima stambenog zbrinjavanja; 

 porez na dodanu vrijednost (PDV), koji je moguće povratiti po drugim osnovama; 

 kamate na dug; 

 troškovi vezani uz stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona; 

 nenovčani doprinosi: nefinancijski doprinosi (dobra ili usluge) trećih strana koja ne 

uključuju bilo kakav izdatak za korisnika, osim za rad volontera; 

 kupnja rabljene opreme; 

 kupnja vozila; 

 doprinosi za dobrovoljno osiguranje ili mirovinske fondove koji nisu obvezni sukladno 

nacionalnom zakonodavstvu, uključujući otpremnine; 

 globe, novčane kazne i troškovi sporova; 

 operativni troškovi
5
; 

 izdaci temeljeni na paušalnim troškovima izračunat primjenom standardnih skala 

jediničnih troškova ili paušalnih iznosa; 

 gubici uzrokovani fluktuacijom tečajnih lista i provizijama tečaja; 

 izdaci vezani za plaće zaposlenicima; 

 isplata bonusa osoblju; 

 kompenzacije; 

 bankovne naknade za otvaranje i vođenje računa, pristojbe za financijske transfere i 

druge naknade isključivo financijske prirode; 

 izdaci nabave standardne uredske opreme (npr. fax uređaji, telefoni, projektori, 

fotokopirni uređaji, pisači, itd.). 

 

Članak 5. Mjere informiranja i vidljivosti 

 

5.1. Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u mjerama informiranja i vidljivosti 

pored onih opisanih u Prilogu I: Prijavni obrazac A. dio i Prilogu II: Prijavni obrazac B. 

dio, ukoliko PT2 postavi takav zahtjev.  

 

                                                           
5
 Operativni troškovi obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose npr. opće upravljanje, održavanje, plaće, 

iznajmljivanje, zakup, komunalne naknade i slično 
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Članak 6. Upravljanje projektnom imovinom 

 

6.1. Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom sadržanim u 

Prilogu I: Prijavni obrazac A. dio i Prilogu II: Prijavni obrazac B. dio.  

 

 

Članak 7. Ostali uvjeti 

 

7.1. Korisnik djeluje samostalno u provedbi Projekta bez projektnih partnera.  

7.2.   Podnošenje izvještaja ne dovodi u pitanje pravo PT1 i PT2 da od Korisnika zahtjeva bilo 

koje informacije o Projektu. 

7.3.  Izvješće nakon provedbe Projekta prosljeđuje se PT2 u roku od 30 kalendarskih dana 

nakon isteka svake uzastopne godine od dana odobrenja Završnog izvješća, a dostavlja 

se tijekom 3 godina od dana završetka Projekta. 

7.4.  Korisnik jamči trajnost operacija financiranih u okviru Projekta tijekom najmanje 3 

godine nakon završetka Projekta, kao što je propisano člankom 57. Opće Uredbe br. 

1083/2006. 

7.5.  Svrha materijalne imovine, nematerijalne imovine i rezultata projekta sufinanciranih iz 

proračuna Projekta ostaju neizmijenjeni u odnosu na namjenu definiranu Ugovorom u 

razdoblju od najmanje 3 godina nakon isteka provedbenog razdoblja Projekta.  

7.6. Potvrda o reviziji izdataka projekta od neovisnog ovlaštenog revizora je obavezna za 

projekte s potporom jednakom ili većom od 500.000 kn, te ju je potrebno podnijeti uz 

Završni zahtjev za nadoknadu sredstava. 

7.7  Korisnik je dužan čuvati dokumentaciju vezanu uz projekt 5 godina nakon završetka 

Projekta. 

7.8.  PT1 i/ili PT2 mogu provjeravati točnost podataka navedenih u Projektnoj prijavi i 

popratnoj dokumentaciji u bilo kojoj fazi provedbe projekta. 

7.9.  Odredbe Članaka 9.4. c) i 14.5. iz Općih uvjeta ne primjenjuju se na Projekt iz Članka 

1. ovog Ugovora.   

 

Članak 8. Adrese za kontakt 

 

8.1. Za svaki oblik komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom potrebno je navesti broj 

i naziv ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te ga poslati na sljedeće adrese: 

 

Za PT1 

Ministarstvo poduzetništva i obrta  

Ulica grada Vukovara 78 

10000 Zagreb, Hrvatska 

Faks: 385 (0)1 610 6498 

 

Za PT2 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 

Ulica grada Vukovara 284, objekt C 

10000 Zagreb, Hrvatska 

Faks: 385 (0)1 459 1075 

 

Za Korisnika: 

< adresa, faks, tel., e-pošta > 
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Članak 9. Obrasci i Prilozi 

 

9.1. Sljedeći dokumenti priloženi su kao prilog ovih Posebnih uvjeta i čine sastavni dio 

Ugovora: 

 Prilog I: Prijavni obrazac A. dio 

 Prilog II: Prijavni obrazac B. dio 

 Prilog III: Opći uvjeti važeći za projekte koje financiraju strukturni fondovi 

Europske unije kohezijski fond sukladno programima u razdoblju od 2007.-2013. 

godine. 

 Prilog IV: Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici ZJN 

9.2. Detalji o bankovnom računu Korisnika posebno otvorenom za provedbu Projekta iz 

Članka 1. Ugovora < …> 

9.3. U slučaju proturječnosti između odredbi ovih Posebnih uvjeta i bilo kojeg povezanog 

Priloga, primjenjuju se odredbe Posebnih uvjeta. U slučaju proturječnosti između 

odredbi Prilog III: Opći uvjeti i onih iz drugih Priloga, odredbe Priloga III: Opći uvjeti 

imat će prvenstvo. 

 

Ugovor je sastavljen na hrvatskom jeziku, u tri (3) originala, pri čemu svaka Ugovorna strana 

zadržava jedan (1) original. 

 

Za posredničko tijelo razine 1 Za posredničko tijelo razine 2 

Naziv:  Naziv:  

Funkcija:  Funkcija:  

Potpis:  Potpis:  

Datum:  Datum:  

KLASA:  KLASA:  

URBROJ:  URBROJ:  

 

Za Korisnika  

 

Naziv:    

Funkcija:    

Potpis:    

Datum:    

 


